
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 أسماء النبي صلى هللا عليه وسلمكتاب  –الموطأ شرح: 
 .-وسلم عليه هللا صلى- النبي أسماء : ما جاء فيباب

عبد الكريم الخضير : الشيخ  
 

 نعم
 أحسن هللا إليك. 

 -وسلم عليه هللا صلى- النبي أسماء كتاب
 -وسلم عليه هللا صلى- النبي أسماء ما جاء في :باب

 لي)) :قال -وسلم عليه هللا صلى- النبي أن مطعم بن جبير بن محمد عن شهاب بنا عن مالكعن  حدثني
 الناس يحشر الذي الحاشر وأنا ،الكفر بي هللا يمحو الذي الماحي وأنا ،أحمد وأنا ،محمد أنا :أسماء خمسة

 .((العاقب وأنا ،قدمي على
، التي ذكر منها هذه الخمسة بهذا -عليه الصالة والسالم-النبي  في أسماء -تعالى رحمه هللا-نعم يقول المؤلف 

سمي  -عليه الصالة والسالم- وفهم من نصوص أخرى، من أوصافه ،في أحاديث أخرى  اوزيد عليه ،الحديث
عليه -قد تصل إلى األلف من األسماء والصفات  :بل قال بعضهم ،بها، حتى أوصلها بعضهم إلى مائتين

 ومنها هذه الخمسة.  ،لكن الصحيح من ذلك الذي يمكن أن يسمى أسم قليل جدا   ،-الصالة والسالم
 قال: 

  -صلى هللا عليه وسلم-أسماء النبي  :باب
لي ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي "

ولذا ما جاء  ((أحمد وأنا ،أنا محمد))ليس لي غيرها يعني  ،التأخير دليل على الحصرو تقديم ال "((خمسة أسماء
يخرجه هذا وغير ذلك مما اختلف فيه بين أهل العلم  ،سين، أو يابطه -عليه الصالة والسالم-من تسميته 

 ((وأنا أحمد))سمي محمد  ،سمي بذلك ،يعني جده ،وبه سماه والده ،هذا اسمه األشهر ((أنا محمد))الحصر 
ًرا بَِّرُسوٍل َيْأتِّي مِّن َبْعدِّي اْسُمُه َأْحَمدُ ه الواردة في القرآن ضا  من أسمائوهو أي وأنا )) [( سورة الصف6)] {}َوُمَبش ِّ

ها من بالد الروم وفارس إلى الكفر في جزيرة العرب، وما واال نعم محا هللا به ((الكفر هللا بي محوالماحي الذي ي
ن كان ،وصل إلى المشرق والمغربأن  واستمروا على ذلك، لكن المراد  ،بقي طوائف من الكفر على كفرهم وا 

ن وجد بعض البقاع واألصقاع مما ال ،بالماحي محا هللا به ظهور الكفر، وانتشار الكفر يدين  واشتهار الكفر، وا 
، -المعليه الصالة والس-يعني بعده،  ((الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي اوأن))باإلسالم فال يرد على هذا، 

وال نبي  ،خاتم األنبياء ،-عليه الصالة والسالم-وهو خاتمهم  ،خرهمالذي جاء عاقب األنبياء فهو آ هو العاقب
عليه الصالة -ومع ذلك هذا الكتاب فيه من أخبار النبي  ،بعده، وفي كتاب الشفاء للقاضي عياض أسماء بأدلتها

على أنه ال يسلم من بعض المالحظات التي  ،في غيره وصفاته وشمائله وفضائله وحقوقه ما ال يوجد -والسالم
وعلى كل حال فيه  ،ي كثير من أقطار المسلمين، فوهو محل عناية ،من أجلها تركه كثير من أهل التحقيق



على أنه ورد في صحيح السنة من البخاري ومسلم  ،اأيضا  كذلك فيها فوائد ال توجد في غيرهوفي شروحه  ،فوائد
 ما قد يستغنى به عن مثل هذا الكتاب.  -عليه الصالة والسالم-ه وشمائله وحقوقه والكتب من أوصاف

 طالب:......
 ويش المانع؟ لماذا؟ 

 طالب:......
دعوة  ))اتق  د كالم، على كل حال النص عام ما ألح ،ما دام ثبتت في الحديث الصحيح ،بها ما سمعولو 

  . أعلموهللا ((بفإنه ليس بينها وبين هللا حجا ،المظلوم
 .وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


